
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DE IPIRANGA 

 

EDITAL nº 09/2019 

A Comissão Especial do Processo de Escolha em data unificada do Conselho Tutelar de Ipiranga-PR em conjunto 

com a empresa contratada para elaboração e aplicação da prova de conhecimentos específicos do ECA e 

informática básica DIVULGA O RESULTADO DOS RECURSOS apresentados ao CMDCA no período de 

02/08/20019 a 08/08/2019 

 

Resultado dos Recurso 16/08/2019  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DO ECA E INFORMATICA BÁSICA 

 

Nº do Edital: 08/2019 

Prova: Informática básica 

Numero da questão: 23 

Data de apresentação do recurso: 07/08/2019 

Fundamentação apresentada pelo recorrente: “Na edição 892 do diário oficial publicado em 12 de julho de 2019, 
consta que a prova seria de múltipla escolha, com vinte e cinco questões, contendo quatro alternativas, sendo apenas 
uma correta, mas na questão 23 havia cinco alternativas.”.  

Parecer: Deferido com a anulação da questão 23 da prova Atribuindo valor integral da questão para todos os candidatos. 

 

Nº do Edital: 08/2019 

Prova: Conhecimento específico 

Numero da questão: 04 

Data de apresentação do recurso: 07/08/2019 

Fundamentação apresentada pelo recorrente: “Se analisar o ECA consta no artigo 81 inciso VI que diz “bilhetes 

lotéricos e equivalentes” onde bingos e rifas são os tais equivalentes o que significa que a resposta correta seria a letra D 

não a C, conforme gabarito”  

Parecer: Deferido com alteração da resposta correta para a alternativa D, conforme a argumentação da recorrente. 

 

Nº do Edital: 08/2019 

Prova: - 

Numero da questão: Em relação à média 

Data de apresentação do recurso: 08/08/2019 

Fundamentação apresentada pelo recorrente: “No edital nº 01/2019 no item 3.8 diz que tem que ter aproveitamento 

de 60% no teste de conhecimento. Porém no edital 05/2019 diz que o candidato tem que acertar 50% das questões no 

teste de conhecimento para ser aprovado. Porém não foi feito retificação no edital nº 05/2019”. 

Parecer: Deferido com alteração da media para 60% de aproveitamento conforme a Lei nº 2322 de 31 de março de 2015 

e edital 01/2019. 

 

 

 

 
Ipiranga, 16 de agosto de 2019 
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Presidente do CMDCA 


